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GR 11 - Etapa 14: Refugi de l’Illa - Encamp
Recorrem la meravellosa vall andorrana del
Madriu-Perafita-Claror i visitem el concorregut
i turístic estany d’Engolasters
Parròquia d’Encamp, Andorra

Dificultat

Notable

Temps total efectiu
Distància total

4:15h

16 km

Desnivell acumulat

+225m / -1.435m

Altitud màxima

2.480m

Altitud mínima

1.270m

Punt d’inici de l’etapa
Punt final de l’etapa

Refugi de l’Illa
Encamp

Aquesta guia web i PDF ha estat publicada
amb el suport del Programa Pirineus.

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat

© 2019 RUTES PIRINEUS. Tots els drets reservats.

RUTESPIRINEUS

N

0

1 km

Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerari

inici / final

sentit de la ruta

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

1

Refugi de l’Illa

0:00h

2.480m

42.494911º

1.656470º

2

Refugi Riu dels Orris

0:40h

2.230m

42.485113º

1.640015º

3

Refugi de Fontverd

1:45h

1.880m

42.492058º

1.594381º

4

Cortals de Ràmio

2:15h

1.640m

42.498177º

1.573209º

5

Coll Jovell

2:35h

1.780m

42.501817º

1.563764º

6

Estany d’Engolasters

3:25h

1.620m

42.517102º

1.565711º

7

Encamp

4:20h

1.270m

42.535478º

1.582087º

Sistema de coordenades geogràﬁques. Datum WGS84.
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EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
L’extraordinària vall del Madriu-Perafita-Claror, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.
Conèixer l’estany d’Engolasters i les seves moltes llegendes.
Observar els grans contrastos que ens ofereix Andorra: dels paisatges solitaris
i salvatges de les muntanyes a la frenètica activitat turística i comercial de les
seves principals poblacions.

INTRODUCCIÓ
La catorzena etapa de la travessa Transpirinenca comença al refugi de l’Illa, que està situat a
la capçalera de la vall andorrana del Madriu-Perafita-Claror, just a tocar del pas fronterer cap
a la Cerdanya pel coll de l’Illa. Des del refugi recorrem tota la vall fins als Cortals de Ràmio, on
comencem un curt tram de pujada fins al coll Jovell, punt on abandonem la vall del Madriu. A
continuació abordem un còmode descens fins al turístic estany d’Engolasters i, tot seguit, fins a
la població d’Encamp.
Aquesta etapa de la Transpirinenca ens permet descobrir un dels indrets més excepcionals de tota la
serralada pirinenca, la vall del Madriu-Perafita-Claror. Aquesta vall ha estat declarada Patrimoni Cultural
de la Humanitat per la UNESCO pel seu magnífic estat de conservació i per l’extraordinari equilibri que hi
ha entre l’entorn natural i l’activitat humana (agricultura, ramaderia i siderúrgia). Un cop abandonem la vall,
l’itinerari del GR 11 també ens portarà fins a l’estany d’Engolasters, un dels grans clàssics d’Andorra, i fins
a la població d’Encamp.

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:15h en total: 2:35h des del refugi de l’Illa fins al coll Jovell i
1:40h des d’aquest punt fins a Encamp.
DESNIVELL ACUMULAT: +225m / -1.435m
DIFICULTAT: Notable. La derivada de la longitud i el desnivell que cal superar. Aquesta etapa no presenta
cap dificultat tècnica.
ÈPOCA: De maig a octubre. A l’hivern i a la primavera, trobarem neu i gel en cotes altes.
CARTOGRAFIA: Andorra. 1:40.000. Editorial Alpina..
OBSERVACIONS: Als Cortals de Ràmio hi arriba la variant GR 11-10 de la Transpirinenca. Aquesta variant
comença a la cabana dels Esparvers (etapa 13), baixa per la vall de la Llosa, passa pel refugi de Cap del
Rec, els estanys de la Pera i el coll de Perafita.
AIGUA: Durant l´itinerari trobem diverses fonts on podem aprovisionar-nos d´aigua sense problemes.
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ALLOTJAMENT AL FINAL DE L’ETAPA: Encamp disposa d”una àmplia oferta d”allotjaments (càmping,
hostals, hotels,...). Més informació: www.encamp.ad
ALTRES SERVEIS I ALIMENTACIÓ: A Encamp tots els serveis estan coberts (botigues, supermercats, bars
i restaurants,...).
SENYALITZACIÓ SOBRE EL TERRENY I RECORREGUT: El GR 11 és un sender de llarg recorregut subjecte
a petites modificacions per adaptar-se als canvis que es produeixen al territori, especialment en les zones
urbanes i les seves àrees més properes. L’itinerari del GR 11 presenta molts trencalls, bifurcacions, canvis
de camí i tipus de via diferents: corriols, pistes i trams de carretera asfaltada. La descripció del recorregut
que presentem en aquesta guia enumera i explica tots els punts de pas i elements del recorregut que
considerem rellevants per a poder realitzar la travessa, però no inclou un inventari exhaustiu de tots els
trencalls i canvis de camí que hi ha. Sobre el terreny caldrà que estem atents als senyals blancs i vermells
del GR 11 i els seguim en tot moment. També recomanem utilitzar la cartografia que ja inclou aquesta guia
o els mapes cartogràfics que indiquem; o bé utilitzar els tracks GPS que també us oferim.
EDICIÓ DELS CONTINGUTS: Desembre de 2015.

RECORREGUT
La catorzena etapa de la travessa Transpirinenca comença al
refugi de l’Illa (0:00h - 2.480m),
que està situat al costat de l’estany de l’Illa, just a la capçalera de la vall de Madriu-Perafita-Claror.
Durant els dos primers terços de l’etapa caminarem pels preciosos corriols de muntanya i pels antics
camins empedrats d’aquesta meravellosa vall d’origen glacial, que ha estat declarada Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO, per la integració extraordinària que presenten l’entorn natural i els usos
humans tradicionals.
Des del refugi comencem a baixar pel corriol senyalitzat que passa per l’estany Rodó i l’estany de la
Bova. Durant aquest tram de l’etapa coincidim amb la ruta d’alta muntanya GRP i amb el el GR 7, un
llarguíssim sender històric que creua tot Europa fins a Andalusia. Aviat deixem enrere el
refugi
Riu dels Orris (0:40h - 2.230m), que disposa de 6 places lliures. Creuem el paratge del pla de l’Ingla
i passem per la font de la Caitana. A poc a poc la vall es va orientant cap al NO. Durant l’agradable
descens observem i admirem els murs de pedra seca, les terrasses, les bordes, les restes d’antigues
fargues i els camins empedrats de la vall del Madriu. Enmig d’un entorn natural excepcional, ens
sorprèn l’extraordinari equilibri que s’ha mantingut durant segles entre la natura i l’activitat humana.
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Passem pel petit
refugi de Fontverd (1:45h - 1.880m), que ens pot ser d’utilitat en cas d’emergència,
i continuem baixant fins als
Cortals de Ràmio (2:15h - 1.640m). Aquí arriba la variant GR 11-10 que
baixa des del coll de Perafita i la Cerdanya. També en aquest punt, nosaltres, que seguim l’itinerari
base del GR 11, deixem el camí del fons de la vall i agafem ara un corriol que s’enfila cap a la dreta,
pel vessant N de la vall. Anem guanyant altitud i no triguem en assolir el
coll Jovell (2:35h 1.780m).
Deixem enrere la vall del Madriu i comencem l’últim sector de l’etapa. Des del coll descendim per
una zona boscosa en direcció N. Cap a la nostra esquerra, per entre els arbres, podem distingir el
nucli dels Cortals del Soque i l’imponent campanar romànic de Sant Miquel d’Engolasters. Arribem
a una ampla pista de terra, per on caminem durant uns metres fins que sortim a la carretera que
dóna accés a l’estany d’Engolasters. Avancem per aquesta via uns 500m en pujada i arribem a
l’aparcament de
l’estany d’Engolasters (3:25h - 1.620m). Baixem fins a l’estany i el rodegem per
la seva riba oriental. Un cop arribem al seu extrem NE, prenem el Camí Vell d’Encamp a Engolasters.
Aquest camí baixa directe fins a la població
d’Encamp (4:20h - 1.270m), punt final d’aquesta
bonica catorzena etapa de la Transpirinenca.

LA LLEGENDA D’ENGOLASTERS
Moltes llegendes ens parlen sobre l’origen de l’estany d’Engolasters. Segons una d’elles, on ara
hi ha l’estany hi havia hagut fa molts i molts anys una ciutat molt rica i opulent. Els seus habitants,
però, eren egoistes i poc caritatius. Com a càstig, Déu va fer baixar aigua en tromba des de les
muntanyes fins a ‘engolir’ el poble i formar l’estany. Per això es diu estany d’Engolasters.

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt en funció de l’època de l’any, de la neu
i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el
temps. RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i prudent
a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita.
Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol
suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat
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